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Kapetan Pero Arsete
(1924. – 2012.)
U osamdeset i devetoj godini napustio nas je kap. Pero
Arsete, dugogodišnji generalni direktor Atlantske plovidbe i
angažirani član društvene zajednice.
Kap. Pero Arsete rodio se 8. ožujka 1924. u Dubrovniku.
Pomorsko-trgovačku akademiju završio je u Dubrovniku, a
ispit za kapetana duge plovidbe položio je 1953.
Magistrirao je iz područja Inženjerske kemije na
Tehnološkom fakultetu u Zagrebu 27. prosinca 1978.
Radnu karijeru započeo je kao kadet, pa treći i
drugi časnik palube na brodovima Jugolinije, a od
osnutka Atlantske plovidbe 15. prosinca 1955. do
siječnja 1959. plovi na njenim brodovima kao drugi i
prvi časnik, te je od siječnja 1959. do studenoga 1961.
zapovjednik. Od studenoga 1961. do travnja 1962.
odlazi na usavršavanje u tvrtku Crossocean Shipping
Co, New York. Po povratku radi u Glavnom uredu kao
nautički inspektor do veljače 1965. Od ožujka 1965. do
studenoga 1966. obavlja poslove direktora Tehničkog
odjela te od studenoga 1966. prelazi na radno mjesto
pomoćnika generalnog direktora.
Od ožujka 1973. do umirovljenja 30. lipnja 1985.
obnaša dužnost generalnog direktora Atlantske
plovidbe.
Kap. Pero Arsete pripada najužem krugu onih koji
su iz temelja počeli graditi Atlantsku plovidbu, i to ne
samo u smislu njezina poslovnog rasta nego i stvaranja
i građenja poslovne kulture i ponašanja po svjetskim
standardima, po čemu je Atlantska poznata i priznata
još i danas.

Kap. Pero Arsete bio je vrlo angažiran i na
društvenom planu, uvijek vezan uz more i Dubrovnik
Bio je počasni predsjednik VK Neptuna i aktivan
športaš.
Počeo je aktivno veslati u Posatu 1938. ostvarivši
rezultate na regatama po Dalmaciji, a glavni nastup
bio je 1942. u Zagrebu na Prvenstvu Hrvatske. Svoju
povezanost s veslanjem nije prekinuo ni za vrijeme
plovidbe, a poslije se svesrdno angažirao u radu ovoga
kluba.
Početkom 80-ih biran je i za predsjednika Veslačkog
saveza Dalmacije, i njegovom je zaslugom Neptun
dobio organizaciju Prvenstva Republike Hrvatske 1983.
na regatnoj stazi u Rijeci dubrovačkoj. Uvijek je posebno
isticao rad s mladima kao temelj razvoju svakog kluba,
provodeći ta načela u školi veslanja u Neptunu. Dugo
godina kao predsjednik Neptuna sudjelovao je u
stvaranju generacija veslačica i veslača, koji su ostvarili
vrhunske sportske rezultate.
Kap. Arsete dugogodišnji je član Predsjedništva i
Malog vijeća Društva prijatelja dubrovačke starine, te
njegov dugogodišnji predsjednik. U prosincu 2011.
za ostvarenje ciljeva Društva i njegovih vrijednosti u
očuvanju dubrovačke starine, uručena mu je medalja
“Ruđer Bošković”.
Sudjelovao je i kao suradnik u časopisu “Naše
more”, objavljujući članke o moru i pomorstvu.
Kap. Pero Arsete ostat će u sjećanju kao osoba koja
je cijeli život bila predana pomorstvu, moru i Dubrovniku.
prof. dr. sc. Josip Lovrić
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